Bestyrelsesmøde d 6/9 2018
Hos Helene Wengel
Fremmødte: Malene, Wengel, Inger, Anja, Maja

Referent:

Maja

Godkendelse af sidste refereat:

Godkendt

Evt med notits at de småting der bliver snakket om bagefter, der
vedrører klubben også skal noteres..
Da vi ikke er så mange vælger vi at korte dagsorden ned til gennemgang af arrangementer
Tidligere arrangementer:
Trec-træninger:

Gået fint. Afholdt hos Jan, Anja, Lene. Flere er mødt op og prøvet
træningen af

Rideruteklip:

Få mødte op, men blev genneført. En enkelt tur blev Inger dog skadet og
Verner kørte fast med hestevogn..

Animaglyph:

Gik okay. Friske heste, og mindre dårlig planlægning. Vi var glade for at vi
havde fået trænet så meget!

Trec Dommer-kursus:

Gik rigtig godt! Nåede ikke alt hvad de skulle, men alle fik noget med sig
hjem. 15 deltagere. Givet Tina Foldager besked om at vi gerne vil have et
kursus mere på et tidspunkt.

Rom Ridtet:

God oplevelse for ryttere! Fantastisk Stævnerapport!
Mangler stadig hjælpere og overblik over hjælpere. Evalueringsmøde her
i efteråret!
Mangler ansvarshavende til de enkelte områder. Mangler hjælpere til
søndagen! Vigtigst!
Vi skal snart melde ind om vi vil afholde stævnet i 2019! Afgøres efter
evalueringsmøde.
Økonomisk kunne det lige løbe rundt, men priserne skal stige i 2019.
Diskussion om præmier, sponsorpræmier, pengepræmier m.m.

Trec-stævne:

En hård omgang. Manglede hjælpere. Manglede overskud! Manglede en
stævneansvarlig på dagen.
Fejl i udregnings-skema – igen! Stram tidsplan
Fantastiske omgivelser! Super god rute. God forhindringsbane!
Fantastiske ryttere som tog dagen med et smil!
Pause med Trec-stævner!
Evt skal trec-rytterne bruge deres erfaring og viden på at få nye ryttere
godt ind i sporten. Tage en pause fra at deltage på hesteryg.. Lave et
kursus, baby-stævne eller andet der kan hjælpe nye ryttere på vej

Vi bliver enige og at lave en meddelelse til klubbens medlemmer. En stor tak til alle dem der har hjulpet, men at der
er behov for at medlemmerne træder til og giver en hånd med, for at der
fortsat kan blive afholdt stævner i de forskellige discipliner.

Kommende arrangementer:

8/9

Baby- kyllingespring

Annebeth og Birgit

6/10

Lyserød Lørdag

Cecilie er Master og arrangør
Mødested ved Børnehaven
Cecilie tager kontakt til Janni ang parkering

27/10:

Trec-banen i Farre

Charlotte og Annebeth
Samme dag som Stævnearrangørmøde i Disanceudvalget

Kvadrilletræning

Charlotte Emtkjær
Evt et ønske om mere faste dage

Trec-træning

Malene

Agility-træning

Inger og Annebeth.

Andre arrangementer:
Ridning til Open by Night, Halloween

Maja mailer til Lemvig og Struer Handel og hører om de er
interesseret. Og for dato i Lemvig
2 træninger inden hver arrangement. Nye skal med til
begge to. Animaglyph-ryttere kun en træning..

1. hjælpskursus for Ryttere

Kontakt til Jan for at arrangere en dag med hans bror!

Brugt udstyrsmarked:

Maja kontakter Rikke Viborg for at høre om vi kan leje os
ind i hendes hal.
En lige uge og gerne en søndag. KL 11-16 evt..

Yoga for ryttere?

Er vi interesseret i dette igen?

Bomtræningskursus?

En weekend med Pauline Preston ?

Trec-kursus eller stævne

For helt nybegyndere. Dele ud af erfaring og viden

Evt et Orientereings/distanceridt efter kort..

Evt:
Hjemmesiden skal opdateres!
Dressurkursus? Status? Høre Dressurudvalget..
Vi vil gerne have en opdateret medlemsliste til at ligge online. Wengel kontakter Flyvholm og hører
om hun skal hjælpe med det.
Wengel sender en mail til distriktet for at høre om de er interesseret i et møde!
Vi vil evt lave vores eget beregningskema til Trec. Vi er trætte af at der bliver ved med at være fejl i
det fra DRF
Evalueringsmøde Rom Ridtet inden næste bestyrelsesmøde

Næste møde er torsdag d 15/11 kl 19 hos Inger Skov
Evt hos Cecilie hvis det passer bedre med drengene

